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Queridos amigos, bom dia! Uma magnífica sexta-feira para você 

e todos os seus entes queridos. Já falei muitas vezes sobre um 
comportamento egoísta e ensimesmado, daqueles que não enxergam nada 
além do seu trabalho, da sua família, do seu mundo muito particular, onde 
ninguém é chamado a participar.  

  
Conta-se a história de um pastor, recém-chegado numa 

congregação, que se dirige ao púlpito para a primeira pregação. O tema 
daquele domingo foi “Sede humildes, deixai a arrogância”, fundado em 
Provérbios 11:2 (“Em vindo a soberba, virá também a afronta; mas com os 
humildes está a sabedoria.”); 29:23 (“A soberba do homem o abaterá, 
mas a honra sustentará o humilde de espírito.”) e Lucas 1:52 (“Depôs dos 
tronos os poderosos, E elevou os humildes.”).  

  
Na semana seguinte toda a igreja estava ansiosa para ouvir 

novamente o seu novo pastor. Ao subir ao púlpito, aquele pregador pediu para 
suas ovelhas abrirem no livro de Provérbios 11:2; 29:23 e no evangelho de 
Lucas 1:52, anunciando o tema da pregação: “Sede humildes, deixai a 
arrogância”. Todos estranharam a repetição da mensagem, mas como não 
havia tanta intimidade com aquele pregador, ficaram na espera da próxima 
semana.  
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Terceira semana, mais um domingo e aquele pregador sobe mais 

uma vez ao púlpito. Qual seria o tema daquela terceira semana? Essa era a 
expectativa reinante naquela igreja. Para o espanto de todos, o tema 
anunciado foi: “Sede humildes, deixai a arrogância”. Instigados pelos 
presentes, os presbíteros e a liderança diaconal, logo após o culto, foram ao 
gabinete pastoral para saber daquele pastor o que estava ocorrendo.  

  
Ao ser questionado aquele pastor afirmou: “Meus queridos, não 

foi difícil para mim perceber que esta congregação é composta de pessoas 
muito abastadas, temos até muitas autoridades, mas o que pude claramente 
aquilatar é que pouquíssimos detinham algum grau de humildade, 
indispensável para aqueles que se dizem seguidores de Jesus.”  

  
Prosseguiu aquele líder religioso, “Não tive dúvida, nada mais 

apropriado do que pregar sobre a soberba e a humildade, o que fiz na 
primeira semana. Com mais de 20 anos de serviço ao Senhor, infelizmente 
pude constatar que nada mudou entre vocês. Não tive outra opção senão o de 
novamente admoestar essa congregação nos mesmos moldes da pregação da 
primeira semana, pois os seus corações estavam enrijecidos, entre vocês não 
havia claramente espaço para o amor e a humildade.”  

  
“A segunda semana passou e tudo continuou como dantes”, 

prosseguiu aquele pastor, “não me sobrara outra alternativa senão a de 
conclamar a congregação a seguir os passos do Seu Pastor, o Senhor Jesus, 
que humilhou-se, mesmo sendo Deus, para nos salvar. E aqui estão vocês, que 
ao perceberem que eu era novo na cidade, sequer se preocuparam como eu 
iria abrigar a minha família; assim como fizeram com um pedinte faminto que 
adentrou na igreja e, sem um mínimo de amor e compaixão, vocês o 
expulsaram do templo, ou como aquelas crianças que guardavam carros que 
foram enxotadas, sob ameaças. Sobre o que mesmo vocês desejam que eu 
pregue?” O Pr. Ricardo Gondim cuidou de fazer uma receitinha para que 
vivenciemos uma vida miserável, assim como essas “ovelhas” do exemplo 
acima. Segue adiante: 

  

PISTAS PARA UMA VIDA MISERÁVEL  
  
1. Viva pensando em reivindicar seus direitos.  
2. Quando falar, conjugue todos os verbos na primeira pessoa do 

singular.  
3. Divulgue o seu potencial ao máximo; afinal de contas, se você 

não se valorizar, ninguém lhe valorizará.  
4. Viva a sua vida inteira lamentando as injustiças do sistema; 

reclame por não estar sendo beneficiado pelos processos que 
premiam o ímpio.  

5. Não se deixe conhecer por ninguém; lembre-se como você foi 
prejudicado na última vez que se expôs.  
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6. Suspeite sempre das motivações das pessoas, guarde apenas os 
textos sagrados que falam da maldade humana.  

7. Levante dúvidas sobre o sucesso dos outros. Afirme que 
ninguém prospera se não roubar ou usar de engano.  

8. Quando fizer um favor, deixe claro que você só fez porque 
ninguém mais faria.  

9. Conscientize-se que seus pecados são apenas imaturidades, 
mas repita para você mesmo que os defeitos alheios são 
grandes pecados; especialize-se em tirar os argueiros alheios e 
não se incomode com suas traves.  

10. Não cante, não chore, não sorria, não brinque; quando 
alguém brincar, chame de superficial; quando chorar, chame 
de melindroso; quando duvidar, chame de incrédulo.  

11. Viva alardeando sua estabilidade emocional, sua coerência 
teológica e sua sabedoria filosófica.  

  
Será que temos algum item dessa receita na nossa vida? Que 

possamos meditar sobre isso em nossas vidas.  
 

 


